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 ساز كدام ويتامين است؟ پيش» بتاكاروتن«-1

1(A2(B3(C4(D

 ويلموت به كدام منظور به كار رفت؟ هاي يان شوك الكتريكي در آزمايش-2

 ) بازكردن غشاي سلولي2 ) توقف چرخه سلولي1

 ) شروع شدن تقسيم سلولي4 هاي تخمك فاقد هسته ) استخراج سلول3

به در تكنولوژي ژن كه براي اصالح دام-3 مي ها  رود ............... كار

به1 مي ) هورمون رشد را از مغز گاوهاي ذبح شده  آورند. دست

به ) دام2 ميي سلول وسيله ها را  كنند. هاي تمايزنيافته، كلون

مي باكتريي انساني را به كمك هاي پيچيده ) پروتئين3  كنند. ها توليد

ژن4 آن هاي خاصي را به كمك ويروس) مي هاي جانوري به سلول  نمايند. ها وارد

مي-4  توان ژنِ مورد نظر را ................ در فرآيند اصالح محصوالت برخي گياهان زراعي،

ب2 به سلول گياهي شليك كرد.Ti) به همراه پالزميد1  شليك كرد.Tiه پالزميد ) با يك تفنگ ژني

و ليگاز جدا نمود. ) با كمك آنزيم4 نمود.Ti) جايگزين ژن ايجادكننده تومور در پالزميد3  هاي محدودكننده

ژن-5  هايي انجام شد كه ............... بودند. درماني روي سلول اولين مورد

 ) واجد قدرت توليد اريتروپويتين2 ) فاقد قدرت تقسيم شدن1

 ) واجد توانايي توليد اريتروسيت4 ) فاقد توالي افزاينده3

مي كدام مورد در توليد واكسنِ نوتركيب، به ويروس غيربيماري-6  شود؟ زا منتقل

زا ژن بيماري ) ژنِ سازنده آنتي4زا ژن بيماري ) آنتي3زا ژنِ ايمني ) ژنِ سازنده آنتي2زا ژن ايمني ) آنتي1

اس-7 ت؟كدام مطلب صحيح

 ها، كروموزوم كمكي در خارج از كروموزوم اصلي دارند. ) تمام انواع باكتري1

 هاي محدودكننده قادر به توليد دو انتهاي چسبنده هستند. ) همه آنزيم2

 هاي تشخيص داراي دو رشته با توالي برعكسِ همديگرند. ) تمام جايگاه3

 نوتركيب هستند. DNAها قادر به جذب ) همه باكتري4

 هستند؟» ويروس«چند تا از موارد زير، نوعي-8

 عامل بيماري آبله گاوي• عامل مولد هرپس تناسلي•Tiپالزميد•

 عامل بيماري ماالريا•Bعامل مولد هپاتيت• باكتريوفاژ•

1(32(43(54(6

مر پلي RNA، فعاليت آنزيم E.Coliبه»8فاكتور«هنگام انتقال ژنِ-9  بوط به كدام مرحله است؟مراز

 ) كلون كردن ژن خارجي2 ) استخراج ژن خارجي از وكتور1

 نوتركيب DNA) ساخت4 ها از يكديگر ) غربال كردنِ ميزبان3

ژن-10 ب براي انتقال ژنِ سالم هموگلوبين به بدنِ مبتاليان به تاالسمي ماژور در هـاي ايـد سـلول درماني، ناقلِ مناسب نوعي ............... اسـت كـه

 ............... بيمار را آلوده كند.

 مغز استخوان-) ويروس4 مغز استخوان-) پالزميد3 گلبول قرمز-) ويروس2 گلبول قرمز-) پالزميد1

.نداردهاي محدودكننده، وجود كدام از آنزيم بازآلي ................ در جايگاه تشخيصِ هيچ-11

 ) تيمين4 آدنين)3 ) يوراسيل2 ) گوانين1

12-HIV وTMV مي به سلول  ها ............... كنند كه هر دوي آن سلول هايي حمله

 هاي مشابهي دارند. ) انواع اندامك2ي سلولي هستند. ) داراي ديواره1

 ساكاريدهاي مشابهي دارند. ) انواع پلي4 پليمراز هستند. RNA) داراي سه نوع3

و-13  ورزي شده، محصولي ايجاد كرد كه ............... دارد. باير، ژن وارد شده در اولين جاندار دستدر آزمايش كوهن

 ) پيوند فسفودي استر4 ) كدون آغاز ترجمه3 ) جايگاه اتصال آمينواسيد2 ) پيوند پپتيدي1

تكنولوژي زيستي:2فصلشناسيزيست
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توالي3كه داراي DNAيك مولكول-14
....GAATTC....
....CTTAAG ....

مي4به ECORIيم است در اثر عملكرد آنز  DNAشود. اين قطعه تقسيم

 تواند باشد؟ مربوط به كدام جاندار مي
 ) عامل مولد كزاز4 ) هموفيلوس آنفلونزا3 ) عامل مولد ماالريا2 ) اشرشياكُالي1

به- 15 و غليظ ترتيب سبك در دستگاه الكتروفورز مقابل،  در كدام نوار قرار دارند؟ DNAهاي ترين نمونه ترين
1(DوD
2(AوD
3(AوA
4(DوA

و-16  مراز در كدام مورد مشترك است؟ پلي DNAعملكرد ليگاز
 ) تجزيه پيوندهاي فسفودي استر2 ) تشكيل پيوندهاي فسفودي استر1

 ) تجزيه پيوندهاي هيدروژني4 ) تشكيل پيوندهاي هيدروژني3
 .......»پالزميدها ........«كدام عبارت درست است؟-17

و كندتر از كروموزوم باكتري دارند.1  ) تكثيري مستقل
 ) تعداد پيوندهاي فسفودي استرِ برابر با تعداد نوكلئوتيدها دارند.2
و درون كروموزوم باكتري جاي دارند.3  ) به كروموزوم كمكي معروف بوده
 ها روي خودشان هستند. بيوتيكي آنتي ) داراي ژنِ مقاومت به همه4

مي پلي RNAتوسط كدام نوع»1سيناپسين«ژن رمزكننده-18  شود؟ مراز رونويسي
 I3(II4(III)2 ) پروكاريوتي1

مي-19 به ژنوم آدمي را از سلولِ ...............  دست آورد. توان
 ) تخمك4 ) زاينده تخمدان زنان3 ) اسپرم2 ) زاينده بيضه مردان1

 ............... نوع كروموزوم توزيع شده است. اي انسان درونِ ژنوم هسته- 20
1(222(233(244(25

مي- نوكلئوتيد، چند پيوند قندxباTiپالزميد در مولكول-21  شود؟ فسفات يافت
1(2 2x −2(2x3(2x +4(2 2x +

آن-22 و بالفاصله پس از  هاي پستاني استخراج شدند، ............... كه سلول در آزمايش ويلموت

 ها توسط شوك الكتريكي انجام شد. ) باز كردن غشاي سلول1

آن2  ها با قراردادن در محيط كشت ويژه، متوقف گرديد. ) چرخه سلولي

 ) با تخمك فاقد هسته گوسفند ديگري، ادغام گرديدند.3

به4  صورت جنين در حال رشد، درون رحم مادر جانشيني قرار گرفتند.)

، چند پيريميدين دارد؟ECORIل از عملكرد آنزيم انتهاي چسبنده حاص- 23
1(12(23(34(4

 نوع پنتوز موجود در ............... با ............... فرق دارد.-24
 انتهاي چسبنده-كدون ) آنتي4 افزاينده-) اگزون3 رونوشت اينترون-) كدون2 جايگاه تشخيص-) اپراتور1

مي روي هر جايگاه تشخيص ويژه EcoRIپس از عملكرد آنزيم-25 (بيني خود، چند پيوند هيدروژني بر جاي وCدو پيونـد، بـينTوAماند؟
G(.سه پيوند هيدروژني برقرار است 
1(142(123(64(8

−
A B C Dچاهك

www.1book.blog.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.1book.blog.ir



3

 پاسخ است.1گزينه-1
ميAدر بدن آدمي به ويتامين» بتاكاروتن«  شود. تبديل

 پاسخ است.2گزينه-2
و سپس اين سلول غشاي سلول و سلول تخمك فاقد هسته) در اثر شوك الكتريكي باز شد (سلول پستاني ها ادغام شدند هاي استخراج شده

و تقسيم سلولي آغاز گرديد.
 پاسخ است.4گزينه-3

ژن براي اصالح دام به ها در مهندسي ژنتيك، جو به كمك ويروس ژن خارجيعنوان هاي خاصي را بيهاي وارد وكتـور عنـوان خطـر بـه انوري
مي هاي دام سلول آن كنند تا صفات ويژه مثل گاوها  ها پديد آورند. اي را در

 پاسخ است.3گزينه-4
به»Tiپالزميد« و عامل مولد گال گياهي است كه رود. عنوان وكتور مناسبي در مهندسي ژنتيك گياهان به كـار مـي نوعي پالزميد باكتريايي
و سپس ژنِ خارجي مورد نظرمان را جايگزين آن نماييم.برا ي اين كار بايد ابتدا ژنِ ايجادكننده تومورش را خارج كرده
آن[ و مي هم ابزاري براي شليك ژن به درون سلول دقت كنيد كه تفنگ ژني يك وسيله مكانيكي بوده و با پالزميـد هاي گياهي محسوب گردد

Ti .فرق دارد[
 پاسخ است.4گزينه-5

دانيـد دختري انجام شد كه قدرت توليد آنزيم مهمي در سيستم ايمني را نداشت. مـي» مغز استخوان«هاي درماني روي سلول اولين مورد ژن
و توليد اريتروسيت(گلبول قرمز) هستند. كه سلول  هاي مغز استخوان داراي قدرت تقسيم شدن

 پاسخ است.2گزينه-6
و بـه درون يـكزا ايمنيژن) هاي سطحي(آنتيد واكسن عليه ويروس هرپس تناسلي، ژن سازنده پروتئينبراي تولي را از اين ويروس خارج كرده
مي ويروس بي ]هاي ميكروبي است! زا مربوط به توليد سالح هاي بيماريژن استفاده از آنتي[نماييم. خطر براي آدمي(مثل ويروس آبله گاوي) وارد

 پاسخ است.3نه گزي-7
شـوند آن است كه توالي دو رشته آن برعكس همديگرند، يعني از هردو طرف به يك صورت خوانده مـي» جايگاه تشخيص«ترين ويژگي مهم

و هميشگي نيستند. و مادام! ولي ساير موارد حتمي و گرگ  مثل كلمات توت
 ها: بررسي ساير گزينه

( گزينه  ها وجود دارد. باكتري در برخيد ) كروموزوم كمكي يا پالزمي1ي
( گزينه مي آنزيمتر بيش)2ي  توانند انتهاي چسبنده پديد آورند. ها
( گزينه مي DNAها در مهندسي ژنتيك، از باكتري برخي) فقط4ي مي نوتركيب را جذب و آلوده  شوند. كنند

 پاسخ است.2گزينه-8
و عاملTiپالزميد تكنوعي پالزميد باكتريايي  سلولي است ولي چهار مورد ديگر همگي ويروس هستند. مولد ماالريا هم نوعي آغازي

 پاسخ است.3گزينه-9
و اين امر موجب جداسـازي ميزبـان پليمراز بايد از روي ژنِ مقاومت به آنتي RNAآنزيم در بيوتيك رونويسي كند هـاي آلـوده از غيرآلـوده

 شود.مي» غربال كردن«مرحله 
 پاسخ است.4نه گزي-10

ميها ويروسهاي مغز استخوان آدمي، همان وكتور مناسب براي انتقال ژن به سلول ژن هستند كه (مـثالً تواننـد ژن خـارجي مـورد نظرمـان
]ها، مناسب هستند. دقت كنيد كه پالزميدها براي انتقال ژن به درون باكتري[هاي بدن وارد كنند. هموگلوبين) را به درون سلول

 پاسخ است.2گزينه-11
و برش توسط آنزيم DNAاي در واقع قسمتي از توالي دو رشته» جايگاه تشخيص« مي است كه مورد شناسايي گيـرد، هاي محدودكننده قرار

 پس باز آلي يوراسيل ندارد.
 پاسخ است.3گزينه-12

و هـاي گيـاه توتـون هسـتند. پـس پلـي سلولهم همان TMVو ميزبانTهاي ميزبان ويروس ايدز همان گروهي از لنفوسيت سـاكاريدها
مي هاي متفاوتي دارند. ديواره اندامك بهي سلولي هم فقط در گياهان يافت (لنفوسيت هرحال سلول شود اما (بـرگTهاي جانوري و گيـاهي (
دوتوتون)  هستند. IIIوIIوIمراز پلي RNAداراي سه نوع هر

2فصلهايپاسخ تست
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 پاسخ است.4گزينه-13
و باير«يوكاريوتي بود كه توسط rRNAين مولكول ساخته شده به روش مهندسي ژنتيك همان اول ريبوزومي نـوعي RNAتهيه شد.» كوهن

و داراي پيوندهاي فسفودي استر است.  نوكلئيك اسيد
 پاسخ است.2گزينه-14

 هـا يوكـاريوت خطـي DNA(اگـر قطعه+1n تعداد ECORI آنزيم عملكرد اثردرو DNA مولكول روي تشخيص جايگاه تاN وجود ازاي به

 از تـر بيش يكي برش، از حاصل قطعات تعداد چونجا اين در شد. خواهد حاصل باشد)ها پروكاريوت حلقوي DNA(اگر قطعهN تعدادياو باشد)

 فالسـيپاريوم) پالسـموديوم= آغـازي(نـوعي ماالريا مولد عامل به بوطمر مثالًو بوده يوكاريوتي نظر مورد ژن است، تشخيص هاي جايگاه تعداد

 هستند. باكتري همگي موارد سايركه حالي در باشد مي
 پاسخ است.1گزينه-15

. تفكيـك شـده اسـت DNAولي پهناي نوار روي ژل بيانگر غلظت نمونـه DNAي وزن مولكول دهنده محل قرارگيري نوار روي ژل الكتروفورز نشان
هم كه به قطب مثبت نزديكDپس نمونه موجود در نوار و و غليظ ترين نوار است، سبك چنين پهن تر است،  دهند.ميترين نمونه را تشكيل ترين

 پاسخ است.1گزينه-16
و پلي DNAآنزيم  استر را پديد آورند. توانند پيوندهاي فسفوديمي هردوليگاز DNAمراز

 پاسخ است.2گزينه-17
 نيستند. استر هم هستند ولي ساير موارد صحيح تا پيوند فسفوديnتا نوكلئوتيد، دارايnحلقوي هستند كه به ازاي DNAهاي پالزميدها مولكول

 پاسخ است.3گزينه-18
و بنابراين توسط آنزيمXنوعي پروتئين است كه ژن سازنده آن روي كروموزوم»1سيناپسين« مراز يوكـاريوتي پلي RNAانسان واقع شده

ميIIنوع   شود. رونويسي
 پاسخ است.1گزينه-19

و هسته قرار دارد كه ژنوم هسته در ژنوم انسان درون ميتوكندري و نيز دو كروموزوم جنسي22اي آن *yوxكروموزوم غيرجنسي يا اتوزوم
و به گـردد. است منبع خوبي براي استخراج ژنوم انسان محسوب مـيxyصورت توزيع شده است. پس سلول زاينده بيضه مردان كه ديپلوئيد

و تخمك، كروموزوم در حالي و اسپرم نيز يا كروموزومyكه سلول زاينده تخمدان  دارد.yياxندارد
 پاسخ است.3گزينه-20

و دوكروموزوم جنسي22اي آدمي درون ژنوم هسته (اتوزوم) 22يعني قرار دارد،yوxكروموزوم غيرجنسي 1 1 24+ +  نوع كروموزوم!=
 پاسخ است.2گزينه-21

2xنوكلئوتيد، دارايxحلقوي است كه به ازاي وجود DNAنوعي مولكول»Tiپالزميد« x x+ توجـه[فسفات خواهد بـود.-پيوند قند=
ميكنيد كه گروه فسفات يك نوكلئوتيد، عالوه بر قند نوكلئو ]دهد. تيد مجاورش(پيوند فسفودي استر) با قند همان نوكلئوتيد هم پيوند

 پاسخ است.2گزينه-22
هاي پستاني(تمايزيافتـه) را درون محـيط كشـت فقـر غـذايي انجام شد، ابتدا سلول 1997در سال» ويلموت يان«سازي برّه دالي كه توسط در كلون

هم پس از يكسان قراردادند تا چرخه سلولي متوقف شود.  ها با شوك الكتريكي انجام گرفت. جوشي سلول سازي مراحل چرخه سلولي، ادغام يا
 پاسخ است.2گزينه-23

و تك رشتهبه ECORIحاصل از عملكرد» انتهاي چسبنده«هر و2اسـت كـه TTAAبـا تـوالي DNAاي صورت قطعات كوتاه 2پـورين
 پيريميدين دارد.

ا4گزينه-24  ست.پاسخ
و رونوشت اينترون، از جنس آنتي و كدون و قند ريبوز دارند در حالي RNAكدون و قنـد DNAكه ساير موارد، همگي بوده محسـوب شـده
 كدون با انتهاي چسبنده متفاوت خواهد بود. است. پس نوع پِنتوز موجود در آنتي» دئوكسي ريبوز«ها آن

 پاسخ است.3گزينه-25

نوكلئوتيدي12صورت تواليبه EcoRIم جايگاه تشخيص آنزي
GAATTC
CTTAAG

و14است كه پيونـد آن در پـي تـأثير8پيوند هيدروژني دارد

(به مي آنزيم مزبور پس طور غيرمستقيم) شكسته 14شوند. 8 6−  ماند! پيوند هيدروژني از آن باقي مي=
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